
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 16.12.2004  
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Suchý, Ondr, Klufová, Hrubý, Rolínek, Baxa, Holec, 

Hladký, Kundrát, Vaníček, Vořechovská, Růžička 
Nepřítomni: Rolínek (omluven), McAvoy 
Hosté: doc. Hesková 
  
 
Program: 

1. Navrhovaná specializace Družstevnictví bakalářského studia oboru Obchodní 
podnikání; budoucí využití budovy ZF JU v Táboře 

2. Zřízení Mezinárodního družstevního institutu v Táboře 
3. Navrhovaný přesun studia bakalářského studijního oboru Obchodní podnikání do 

Tábora 
4. Změny v opatření děkana ZF JU „Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro 

přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/2006“ 
5. různé 

 
Ad 1) 
Doc. Hesková ve svém vystoupení objasnila důvody vedoucí k předložení navrhované 
specializace „družstevnictví“. Myšlenku vzniku této specializace podporují i Asociace 
rolníků ČR a MZe. Návrh specializace vznikl na základě několikaleté spolupráce 
s Družstevní asociací ČR a požadavků z praxe.  Specializaci by mělo studovat zhruba 20 
studentů, předpokládána je spíše kombinovaná forma studia.  
 
V rámci diskuse se vyjadřovali jednotliví členové AS ZF k otázkám uplatnění absolventů 
(Hrubý), přílišné specializovanosti v rámci bakalářského oboru (Baxa, Kukačka, 
Vaníček), formě studia (Ondr).  
 
Ad 2) 
Doc. Hesková seznámila s návrhem na zřízení MDI, jeho právní formou a obsahem 
činnosti.  V diskusi k tomuto tématu se členové AS ZF zajímali zejména o možnosti 
podpory fakulty ze strany tohoto institutu (Hrubý, Vořechovská). 
 
Ad 3)  
Doc. Hesková seznámila senát se stávající situací a možnostmi studia bakalářského 
studijního oboru Obchodní podnikání. V současné době studuje v 1. ročnících  tohoto 
oboru 40 – 50 studentů v  Č. Budějovicích a 90 studentů specializace „cestovní 
ruch“ v Táboře. Návrh sloučit obor a převést jeho výuku do Tábora odůvodnila problémy 
s místnostmi pro výuku, potenciálním zvýšením efektivnosti výuky a možnostmi 
reagovat na potřeby praxe.  
 
Diskutována byla mj. i negativa navrhovaného přesunu studia do Tábora (dojíždění 
učitelů, nedostatečné možnosti stravování studentů, možné problémy při přechodu 
z bakalářské formy studia na magisterskou atd.). 
 
Ad 4) 
Ing. Hasman, Ph.D. seznámil členy AS ZF s potřebnými změnami v opatření děkana 
„Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2005/2006“ (předměty přijímací zkoušky na magisterské studium oboru ÚFŘP, 



minimálních počtů bodů z předmětů přijímací zkoušky a podmínek, které musí splnit 
uchazeči o studium).  
 
Ad 5) 
Doc. Vaníček navrhl stanovit pevně termíny zasedání AS ZF na rok 2005. 
PaedDr. Kukačka se zabýval problémem profesorů a docentů zaměstnaných na částečný 
úvazek, navrhl řešit problematiku na některém z příštích zasedání. K tomu se připojil i 
doc. Vaníček s potřebou stanovení jasných pravidel, např. min. 3 dny v týdnu na 
pracovišti. 
 
 
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU s ohledem na to, že ZF JU nemá právní subjektivitu nemůže se stát 
zakladatelem MDI, o.p.s.  Toto právo přísluší Jihočeské univerzitě. 

2. AS ZF JU jednomyslně schválil opatření děkana ZF JU „Pravidla pro přijímací 
řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2005/2006“ 

3. AS ZF JU se rozhodl uskutečnit příští zasedání v budově ZF v Táboře, aby se 
mohl seznámit se situací přímo na místě a pak zaujmout stanovisko k dalšímu 
využití budovy a s ním související problematikou výuky v rámci studijního oboru 
Obchodní podnikání a jeho specializací. 

 
 
 
 
 
České Budějovice, 16.12.2004     zapsala: R. Klufová 
   


